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„Mój Syn pragnie, bym była 

Bardziej znana i kochana” 
z orędzia z Fatimy 

 
 Drodzy Parafianie, 
 
  Obecny czas w naszej wspólnocie jest 

darem od Boga, którego owocami karmiły się będą 

przyszłe pokolenia. Matka Boża szczególną swoją 

obecność i umiłowanie naszej parafii chce zaznaczyć w 

znaku Figury przybyłej przed 50 laty z dalekiej Hiszpanii 

i Portugalii. Ta figura związana jest z trudnym okresem 

historii naszej Ojczyzny, Kościoła i prymasa Tysiąclecia - 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 Ona duchowo towarzyszyła w wznoszeniu obecnej 

świątyni i jednoczeniu wiernych, którzy zasiedlali nową 

dzielnicę.  

 Przed tym pokoleniem chylimy czoło i dziękujemy 

za ofiarność i zmaganie się w nowej rzeczywistości, w 

której wszyscy Polacy poczuli się oszukani i zawiedzeni. 

Pomoc Matki Bożej była konieczna, aby sprostać 

zadaniom i nie upaść na duchu.  

 Obecnie, kiedy cały świat jest pełen niepokoju i 

trwa widoczna walka dobra ze złem, nasza parafia 

przygotowuje się do koronacji wspaniałej figury Matki Bożej Różańcowej. Każda świątynia 

mająca koronowany obraz lub figurę staje się wyróżnioną i miejscem szczególnych łask. Na to 

wydarzenie przygotowujemy się duchowo przez modlitewne spotkania rekolekcje i Misje 

święte. Już dziś zapraszam na czas Misji, które w dniach 9 - 16 kwietnia 2011 roku 

poprowadzą dla nas ojcowie Paulini. Będzie to dla nas doskonała okazja do duchowego 

przygotowania się na wydarzenie koronacji.  

 Drugą część stanowią przygotowania od strony materialnej, aby kościół i jego otocznie 

zasługiwało na miano Sanktuarium. My dziękujemy budowniczym kościoła a nam niech 

dziękują przyszłe pokolenia za dzień 15 maja 2011, w którym będziemy świadkami 

historycznego wydarzenia Koronacji Figury Matki Bożej Różańcowej.  

 Aby tak się stało włączmy się w duchowe przygotowanie oraz upiększenie świątyni. W 

krótkim czasie dokonaliśmy najdroższe inwestycje wewnątrz kościoła, na zewnątrz okazałe 

schody i rozpoczęliśmy remont elewacji. Czeka nas jeszcze dużo pracy i mam nadzieję, że z 

pomocą Bożą wszystkiemu podołamy. Dziękuję za dotychczasowe ofiary i informuję, że 

wszystkie ofiary z kolędy i każdy dar indywidualnie złożony będzie przekazany na ten cel.  

 Obyśmy 15 maja 2011 roku mieli świadomość, że radosne przeżycia koronacyjne będą 

naszym wspólnym owocem wysiłku i miłości do naszej Patronki - Matki Bożej Różańcowej w 

koronach. Niech będą złotą kartą historii naszej parafii. Niech każdy kolejny 15 maj stanie się 

dniem pamięci o naszym pokoleniu i przypomnieniem, że w ręce Matki Bożej Różańcowej 

trzeba złożyć wszystkie troski.  

 
         Wasz Proboszcz Ks. Stanisław 



 

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI 
z okazji XXVI Światowego Dnia Młodzieży - Madryt 2011 

 
„Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w 

wierze” (por. Kol 2,7) 
 

 Drodzy Przyjaciele, 
 
 często, powracam myślami do Światowego Dnia Młodzieży, który 

odbył się w Sydney w 2008 roku. Przeżyliśmy tam wielkie święto wiary, 

podczas którego Duch Boży działał z mocą, tworząc silną wspólnotę między 

uczestnikami przybyłymi z całego świata. Teraz nasze spojrzenie kierujemy w stronę najbliższego 

Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w sierpniu 2011 roku w Madrycie. Już w 1989 roku, na 

kilka miesięcy przed historycznym upadkiem Muru Berlińskiego, pielgrzymka młodych zatrzymała się w 

Hiszpanii, Santiago de Compostela. Obecnie, w chwili gdy Europa w szczególny sposób potrzebuje 
odnalezienia swoich chrześcijańskich korzeni, mamy spotkać się w Madrycie, podejmując temat: 

„Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2, 7). Zachęcam Was do wzięcia 

udziału w tym wydarzeniu, tak ważnym dla Kościoła w Europie i dla Kościoła powszechnego. Pragnę, by 

wszyscy młodzi ludzi, zarówno ci, którzy podzielają naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, jak i ci, którzy są 

niezdecydowani, wątpią lub nie wierzą w Niego, uczestniczyli w tym doświadczeniu, które może okazać 

się decydujące dla ich życia. To doświadczenie Jezusa Chrystusa, który powstał z martwych i żyje,           

i Jego miłości do każdego z nas.  

 

 U źródeł waszych największych pragnień 

 

 Na przestrzeni wszystkich wieków, tak jak i teraz, wielu młodych ludzi doświadcza głębokiego 

pragnienia osobistych więzi naznaczonych prawdą i solidarnością. Wielu z nich pragnie zbudować 

autentyczne przyjaźnie, zaznać prawdziwej miłości , stworzyć trwałą rodzinę, osiągnąć spełnienie 

osobiste i poczucie bezpieczeństwa, które są gwarancją jasnej i szczęśliwej przyszłości. Wspominając 

własną młodość, uświadamiam sobie, że stabilność i bezpieczeństwo nie są kwestiami 

pierwszoplanowymi dla młodych ludzi. Wprawdzie, ważnym jest, by mieć pracę, która zapewnia środki 

utrzymania, jednak lata młodości to czas poszukiwania pełni życia. Patrząc w przeszłość, przede 
wszystkim pamiętam, iż nie chcieliśmy zadowolić się zwyczajnym życiem klasy średniej. Dążyliśmy do 

większych, nowych idei. Pragnęliśmy odkryć sedno życia, jego wspaniałość i piękno (…). Poszukiwanie 

czegoś więcej poza codziennością życia i pracy, pragnienie czegoś prawdziwie większego, jest 

naturalną częścią młodości (…). Kobieta i mężczyzna zostali stworzeni do rzeczy wspaniałych, do 

wieczności.  

 (…) zapraszam Was do pogłębienia Waszej wiary w Boga, ojca naszego Pana, Jezusa 

Chrystusa. Wy jesteście przyszłością społeczeństwa i Kościoła! (…) Jako młodzież, jesteście 

upoważnieni, by przejąć od starszych pokoleń stabilne punkty odniesienia, które pomogą Wam w 

podejmowaniu decyzji i na bazie których zbudujecie swoje życie: tak jak młode rośliny, które 

potrzebują podpory, by potem zapuścić głębokie korzenie i przeistoczyć się w mocne drzewa, zdolne, 

by wydać owoce.  

 

 Zakorzenieni i zbudowani w Chrystusie 

 

 Aby uwydatnić wagę wiary w życiu wiernych, pragnę rozważyć z Wami trzy motywy obecne 

w sformułowaniu św. Pawła „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2, 7). 
Możemy zauważyć obecność trzech obrazów: „zakorzenieni” przywołuje na myśl drzewo i korzenie, 

które je żywią, „zbudowani” odnosi się do konstrukcji domu; „mocni” wskazuje na wzrost poprzez siłę 

fizyczną lub duchową. Wiele mówią owe obrazy. Zanim je skomentuję, chciałbym zwrócić uwagę, iż 

z punktu widzenia gramatyki, wszystkie trzy zwroty w oryginale występują w stronie biernej. Oznacza 
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Niedziela, 7 lutego 2011 r.  - Piąta niedziela zwykła 

 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój 
smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też 
światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. 
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie.  

        Mt 5, 13-16 

 Bóg wybiera każdego z nas do osobistej więzi z Nim. Posyła na świat swego Syna, by nas 
zbawił i przemienił nasze życie. On, umierając na krzyżu hańby, słabości i strachu, staje się 
solidarny z nami w przyjmowaniu skutków naszych grzechów i życiowych wyborów. Dzięki temu 
jako grzesznicy nie jesteśmy już sami. Chrystus widzi w nas synów i córki Boga. Zmartwychwstaje, 
aby nas odnowić i uczynić światłem dla świata pogrążonego w mrokach nieznajomości Boga.  
 Bóg chce uratować wszystkich ludzi i odrodzić świat. Jeśli przyjmiemy Jego Syna i 
uwierzymy Jego nauce, nasze życie się zmieni, zmienią się nasze relacje z innymi. On uzdolni nas 
do tego, byśmy stawali się tacy jak Bóg - byśmy kochali słabych i grzesznych. Wówczas „swymi  
sprawami zarządzać będziemy uczciwie, będziemy z litości pożyczać i hojnie obdarzać 
ubogich”     (por. Ps. 112,5.8). Pozwólmy dzisiaj Jezusowi dotknąć nas i napełnić Jego światłem, 
abyśmy potrafili być dobrymi i wraz z Nim ratowali świat przed zepsuciem grzechu i beznadzieją, 
by nasze życie wskazywało innym drogę zbawienia. 
 Pan zaprasza bas do tego, byśmy w słowie Bożym poznawali Go jako ukrzyżowanego, 
zmartwychwstałego i uwielbionego. W Jego obecności odkrywamy, że to On sam dodaje nam sił. 
To On zmienia nasz sposób myślenia i porządkuje hierarchię wartości. To On nas ratuje i uzdalnia 
do dobra. Miejscem uprzywilejowanym, gdzie się dokonuje, jest Eucharystia. Czyż nie warto 
przychodzić do Niego jak najczęściej? 
         Oremus, 2011 

Niedziela, 13 lutego 2011 r. - Szósta niedziela zwykła 

 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. 
Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie 
przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż Się wszystko spełni. Ktokolwiek 
więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy 
w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 
Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, 
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto 
by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, 
podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł 
«Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam 
wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i 
pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem 
szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cie przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie 
wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. 
Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam: Każdy kto pożądliwie patrzy na 
kobietę, już w swoim sercu dopuścił się cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do 
grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, 
niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do 
grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, 
niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech 
jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, 
naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście 
również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz panu swej 
przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bozym; ani na 
ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją 
głowę nie przysięgaj, bo nie możesznawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza 
mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi»                      Mt 5,17-37 
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 „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” Wielokrotnie słyszeliśmy wezwanie do 
świętości. Dzisiaj Bóg mówi bardzo konkretnie, do czego nas zaprasza: „Nie będziesz zywił w sercu 
nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego (…). Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy 
do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego”. Wobec tak wysoko postawionej 
poprzeczki każdy z nas doświadcza bezsilności. Chcemy takim być, ale nie jesteśmy w stanie. Właśnie 
dlatego Jezus Chrystus przyszedł do nas jako człowiek. On obdarza nas mocą, byśmy kochali jak Bóg i 
osiągnęli pełnię człowieczeństwa według Bożego zamysłu. 

 W psalmie Bóg zapewnia nas, że „ odpuszcza wszystkie nasze winy i leczy wszystkie choroby” (por. 
Ps. 103,3). „Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsunął od nas nasze winy. Jak ojciec lituje się 
nad dziećmi, tak Pan się lituje”. Bóg, dając nam zbawienie, uzdalnia nas do nowego życia. Zmieniamy się 
dzięki wierze w Jezusa i osobistej relacji z Nim. „Duch Boży mieszka w nas” (por. 1 Kor 3,16) - jesteśmy 
Jego świątynią. On od wewnątrz przemienia nasze życie. Daje nam siły do naśladowania Chrystusa, stawania 
się takimi jak On. 

 „Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała”. Przeglądajmy się w 
Bożym słowie. Ono osądza nasze serca, ale nie tylko - kryje też w sobie obietnicę. Ono ma moc sprawczą. 
Naprawdę możemy tak żyć, jak uczy nas Chrystus - nie o własnych silach, lecz mocą Ducha Świętego. Gdy 
stajemy przed Bogiem w prawdzie o naszej bezsilności i słabości. On dodaje nam sił, i przemienia nas na 
swoje podobieństwo.  

 

           Oremus, luty 2011 

                

 „Jeśli wasz sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów; nie wejdziecie do królestwa 
niebieskiego” 
 To zbyt wielkie wymaganie! A przynajmniej taka może być nasza pierwsza reakcja na słowa Jezusa. 
Wiemy przecież, jak rygorystycznie faryzeusze i uczeni w Piśmie przestrzegali prawa Mojżeszowego. Czy 
rzeczywiście musimy ich przewyższać, żeby dostać się do nieba? Trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Z jednej 
strony Jezus zdecydowanie ma wobec nas wysokie oczekiwania. Chce, byśmy byli świętymi, jak On jest święty. 
Z drugiej jednak strony, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie sprawił, że jesteśmy w stanie sprostać temu 
wielkiemu wyzwaniu. Daj nam swoje własne Ciało i krew w Eucharystii. Daje nam sakrament pojednania. 
Udziela nam Ducha Świętego.  
 Dlatego właśnie Ewangelia jest Dobrą Nowiną. Wymaga wiele, ale obiecuje łaskę, dzięki której jest to 
możliwe. Możliwe jest życie w sprawiedliwości i miłości! Możemy stawać się świadkami Chrystusa w świecie.  
 Nie bój się podjąć wezwania do świętości. Świat potrzebuje świadectwa, jakie jedynie ty możesz mu 
dać. Potrzebuje ludzi, którzy są w stanie odeprzeć pokusy atakujące nas wszystkich. Czeka na mężczyzn i 
kobiety, w których będzie mógł dostrzec radość, ufność i wolność dzieci Bożych. Nie musisz być doskonały. Jeśli 
tylko będziesz - najlepiej jak potrafisz - poddawać się prowadzeniu Ducha, On dokona reszty.  
 Jezus także czeka. Czeka, aby obdarzyć cię błogosławieństwem i łaską, jakie dla ciebie przygotował. 
Czeka, aby wylać na ciebie swego Ducha i cieszyć się owocami, jakie przyniesie to w twoim życiu i w życiu 
innych. Naprawdę możemy przemieniać świat! 
 „Jezu oddaję Ci moje Zycie. Przyjdź i napełnij mnie Twoim Duchem. Panie przemień moje serce, 
abymmógł wypełnić Twój plan na moje życie.” 
 
          Słowo wśród nas, luty 2011 

Niedziela, 20 lutego 2010r.  - Siódma niedziela zwykła 
 
 Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko, ząb za ząb”. A Ja 
wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cie kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i 
drugi. Temu, kto chce prawować się z Tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby 
iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce 
pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela 
swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się i módlcie 
się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ 
On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i 
niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i 
celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie 
tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.  
           Mt 5, 38-48 
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 Wielu ludzi ma wrażenie, że są opuszczeni i nikomu nie potrzebni. Reklamy roztaczają 

przed nami wizje spełnionego życia, politycy obiecują lepszą przyszłość, lecz uczucie pustki i 

osamotnienia wciąż pozostaje. Niektórzy cynicznie mówią, że na obietnicach wszystko się 

kończy. Tak często czujemy się sfrustrowani i oszukani.  

 Bóg dziś mówi nam: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta która 

kocha syna swego łona? A nawet gdyby zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”. On o nas myśli i 

pamięta nieustannie, bo jesteśmy Jego dziećmi. Wciąż tak trudno nam w to uwierzyć! 

Zamartwiamy się tysiącem codziennych spraw i kłopotów. Nawet w kościele podczas Mszy 

świętej nie potrafimy się od nich uwolnić. 

 W swoim słowie Bóg zapewnia nas o tym, ż chce dać nam odpoczynek i pokój: „Jedynie 

w Bogu spokój znajdzie ma dusza…”; „od Niego pochodzi moja nadzieja”. On nas nie zawodzi 

czczymi obietnicami. Jego słowo jest prawdą. Jeśli rzeczywiście oprzemy swoje Zycie na Nim i 
na Jego słowie, znajdziemy wytchnienie. Jeśli posłuchamy Jezusa i będziemy się „starać 

naprzód o królestwo Boże i o jego sprawiedliwość, wszystko inne zostanie nam dodane” (por. Mt 

6,33) Szukajmy więc najpierw Jezusa i relacji z Nim.  

 Wezwanie z dzisiejszej Ewangelii: „Nie troszczcie się zbytnio”, dosłownie oznacza: nie 

zamartwiajcie się. Bóg wie, czego nam potrzeba, i nieustannie nad nami czuwa. On zna 

wszystkie nasze zmartwienia i kłopoty i bierze je w swoje ręce. Rozmawiajmy z Nim o nich, jak z 

najlepszym Ojcem i przyjacielem. On „rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary 

serc”. Pomoże nam nazwać to, co odbiera nam radość życia, i oddać Jemu, abyśmy mogli żyć 

wolności i pokoju. 

 

         Oremus, luty 2011 

Niedziela, 27 lutego 2011r.  - Ósma niedziela zwykła 
 
 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego 
będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. 
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszcie Się zbytnio o swoje 
Zycie, o to, co macie jeść i pić, anio swoje ciało, czym Się macie przyodziać. Czyz życie nie znaczy 
więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie Się ptakom w powietrzu: nie sieją ani 
żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż 
one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o 
odzienie czemu Się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu jak rosną: nie pracują ani 
przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z 
nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, 
to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co 
będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie 
zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie Się 
naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie 
się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień 
swojej biedy. 
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„Modlić się to patrzeć na Jezusa miłując Go” 
 

Karol de Foucauld 
 

 „Nie lękajcie się być świętymi nowego tysiąclecia! 

Prawdziwą historią ludzkości jest historia świętości… święci 

i błogosławieni jawią się jako świadkowie, to znaczy ludzie, 

którzy wyznając wiarę w Chrystusa, Jego osobę i naukę, 

nadali konkretną wartość i wiarygodny wyraz jednej z 

podstawowych cech kościoła, jaką jest właśnie świętość. 

Bez takiego trwałego świadectwa religijne i moralne 

nauczanie Kościoła mogłoby zostać pomylone z czysto 

ludzką ideologią. Ono zaś jest nauką życia, to znaczy można je wprowadzić w życie i 

przetłumaczyć na język życia: jest nauką na miarę życia, jakiego przykład daje sam Chrystus, 

głosząc: «Ja jestem życiem», i potwierdzając, że przyszedł po to, aby dać życie, i dać je w 

obfitości.  

 

 Powołanie do świętości ma zatem charakter uniwersalny. Nikt nie jest z niego wyłączony. 

Wszyscy w Kościele, niezależnie od tego, czy należą do hierarchii, czy są przedmiotem jej 

apostolskiego posługiwania, powołani są do świętości, zgodnie ze słowami Apostoła: «Albowiem 

wolą Bożą jest wasze uświęcenie» i dla wszystkich jest jasne, że wierni każdego stanu i zawodu 

powołani są do pełni życia chrześcijańskiego oraz doskonałej miłości.  

 

 Szukajcie świętości w codziennym życiu [homilia w Mariborze, 19 maja 1996r.], w 

zwyczajnym życiu. Nie polega ona oczywiście na dokonywaniu rzeczy niezwykłych, lecz na 

niezwykłym podejściu do rzeczy zwykłych i codziennych. «Nie należy mylnie pojmować tego ideału 

doskonałości jako swego rodzaju wizji życia nadzwyczajnego, dostępnego jedynie wybranym 

geniuszom świętości. Drogi świętości są wielorakie i dostosowane do każdego powołania» [Novo 

millennio ineunte, 31].  

 

 „Jeżeli pragniesz rozpocząć tę niesamowitą przygodę, jaką jest pójście drogą do świętości, 

to najpierw idź do spowiedzi, wyznaj wszystkie swoje grzechy, a po przyjęciu Komunii św. powiedz 

Jezusowi, że pragniesz iść razem z Nim przez życie, aby cię uczył kochać, wyzwalał z egoizmu, 

przemieniał i czynił świętym. Tak, jak to od dzieciństwa nieustannie czynił Jan Paweł II, tak samo i 

Ty całkowicie zawierzaj siebie Jezusowi przez maryję. Zawierzaj całą swoją przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość, wszystko, czym jesteś i co posiadasz. W codziennej modlitwie często 

powtarzaj: Totus Tuus (Cały Twój)”. [Kard. J.S. Martins, Prefekt Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych].    
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WSPOMNIENIA O MNICHACH - TRAPISTACH Z TIBIRINE  
 

„Boże powołanie, które usłyszałem, przeznaczyło mnie do trwania w tym klasztorze, aby wraz ze wszystkimi 
mieszkańcami tego kraju przyczynić się do wcielenia owego Miasta Bożego, gdzie muszą zniknąć wszystkie 

granice krajów, ras i religii” 
       

     Christian de Charge (przeor) 
 

 Klasztor Tiibhirine został założony jeszcze w latach 

międzywojennych, gdy Francuzi zdawali się być zainstalowani 

w Algierii niemal na stałe. Po ich masowej ucieczce w 1962 roku 

wydawał się on utracić rację bytu, jednak arcybiskup Algieru chciał go 

utrzymać, jako szczególny znak chrześcijańskiej obecności w ongiś 

chrześcijańskiej Afryce Północnej. Już w czasie wojny partyzanckiej 
z lat pięćdziesiątych kilku tamtejszych trapistów zostało zakładnikami 

algierskich partyzantów w odwet za aresztowanie przez władze 

kolonialne znanego imama, który głosił konieczność odzyskania przez 

Algierię niepodległości w imię przysługującej wszystkim ludziom 

godności. 

Mnisi, zgodnie z wielką monastyczną tradycją Zachodu, modlą się i pracują (najczęściej w ogrodzie 

i na roli), tak aby nie zależeć od pomocy innych. Dbają też o dobre relacje z miejscową ludnością, której 

służą pomocą w miarę możliwości. W Tiibhirine nie było inaczej, tyle że tradycyjny łaciński śpiew 

gregoriański zastąpiły posoborowe francuskie hymny. Trapiści byli też po trosze pszczelarzami, pasterzami 

i rolnikami. Ludzie tłoczyli się wokół klasztoru ze względu na darmowe konsultacje medyczne i aby 

zasięgnąć porady w swoich sprawach życiowych. 

Trapiści nie chcieli ginąć jak męczennicy. Zadawali sobie nieustannie pytania, czy bezsensowna 

śmierć z poderżniętym gardłem komukolwiek się przyda, czy nie będzie raczej świadectwem lekkomyślności 

niż heroizmu. Tygodnie i miesiące trwał proces rozeznawania, czy pozostawać, czy też opuścić klasztor – 

bodaj na jakiś czas. Podjęli jednak jednomyślną decyzję, aby trwać na miejscu i to pomimo lęku, którego 

wielu z nich nie potrafiło do końca przezwyciężyć. 
Mnisi z Tiibhirine zostali prowadzeni w nocy z 2 na 27 marca 1996 roku, przez terrorystów Zbrojnej 

Grupy Islamskiej. Dwa miesiące później na drodze do Medei odnaleziono ich głowy. Okoliczności ich śmierci 

do dziś pozostają nieznane.  

        www.mateusz.pl  

 

TESTAMENT O. CHRISTIANA de CHERGE  
 

 Gdyby pewnego dnia zdarzyło się – a mogłoby to być już dzisiaj – że padnę ofiarą terroryzmu, który 

zdaje się obecnie zagrażać wszystkim cudzoziemcom zamieszkującym w Algierii, pragnąłbym, aby moja 

wspólnota, mój Kościół, moja rodzina pamiętali, że moje życie było oddane Bogu i temu krajowi. By zdali 

sobie sprawę, że Jedynemu Władcy wszelkiego życia to moje nagłe odejście nie było obojętne. By modlili się 

za mnie; bo jakże mogłem zostać uznany za godnego złożenia takiej ofiary? By potrafili związać moją 
śmierć z tylu innymi, które są równie okrutne, lecz pozostają ledwie zauważone i bezimienne. 

 Moje życie nie jest więcej warte niż jakiekolwiek inne. Ale też nie jest warte mniej. W każdym razie 

nie ma w nim niewinności dzieciństwa. Żyję już na tyle długo, że świadom jestem własnego udziału w złu, 

które niestety zdaje się przeważać na tym świecie, nawet tego, które może we mnie uderzyć. Chciałbym, 

gdy ten moment nadejdzie, mieć umysł na tyle jasny, bym mógł prosić o przebaczenie Boga i wszystkich 

moich bliźnich i równocześnie przebaczyć z całego serca temu, który ugodzi we mnie. 

 Nie życzę sobie takiej śmierci. Myślę, że muszę to jasno powiedzieć. Bo nie wyobrażam sobie, jak 

mógłbym się cieszyć z tego, że ten naród, który kocham, miałby być w czambuł oskarżony o zamordowanie 

mnie. To zbyt wysoka cena, za coś co prawdopodobnie zostanie określone jako „łaska męczeństwa”, by 

płacił ją Algierczyk, ktokolwiek nim będzie, nawet jeśli powie on sobie, że czyni to w imię po swojemu 
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Wiem, jaką pogardą świat darzy Algierczyków, wszystkich bez różnicy. I znana mi jest karykatura islamu, 

forsowana przez typ ludzi dobrze myślących. Ci ludzie zbyt łatwo uspokajają własne sumienie, stawiając 

znak równania między religią i ideologią skrajnych 

fundamentalistów. Dla mnie Algieria i islam to 

dwie różne rzeczy, to ciało i dusza. 

 Stwierdzałem to już wielokrotnie, w pełni 

świadom tego, co im zawdzięczam, tak często 

odnajdując w nich prostą nić przewodnią 

Ewangelii, tak jak nauczyła mnie jej moja matka, 
mój pierwszy Kościół –odnajdując ją właśnie tu, w 

Algierii, w postawie szacunku wierzących 

muzułmanów. Moja śmierć zapewne okaże się 

argumentem na rzecz tych, którzy szybko 

zdefiniowali mnie jako naiwnego idealistę. 

„Niechby nam powiedział teraz, co o tym myśli”. 

Ale niech ci ludzie wiedzą, że wtedy moja 

najbardziej dociekliwa ciekawość będzie już 

zaspokojona. Bo wtedy, jeśli Bóg zechce, będę mógł zobaczyć Jego dzieci islamskie, tak jak On je widzi, 

ludzi ogarniętych światłością chwały Chrystusa, owocu Jego Męki, obdarzonych Darem Ducha, którego 

tajemną radością będzie zawsze tworzenie wspólnoty, ukazywanie podobieństw i radowanie się 

różnicami.  

 Za życie utracone, całkowicie moje i całkowicie ich, dziękuję Bogu, który jak gdyby tylko dla tej 

Radości je stworzył, radości ze wszystkiego i mimo wszystko. Do tego „dziękuję” za całe moje życie wraz 

z tym, co jeszcze może się w nim zdarzyć, włączam Was wszystkich, przyjaciół dawnych i dzisiejszych, i 

Was przyjaciół tu na miejscu, a także moją matkę i ojca, siostry i braci, i ich rodziny – moje stokrotnie 
przyrzeczone dzięki! A także ciebie, przyjacielu mojej ostatniej minuty, który nie będziesz wiedział, co 

czynisz. Tak, ciebie też do mojego „dziękuję” włączam i do mojego „A Dieu – Z Bogiem”, którego widzę 

także w twojej twarzy. By dane nam było się spotkać, jak dobrym łotrom, w raju: bo tak spodobało się 

Bogu, który jest Ojcem nas obu. Amen. Inch’Allah.  

 

Algier, 1 grudnia 1993 r. – Tibhirine, 1 stycznia 1994 r. 

 

 

 

O SZACUNEK DLA TOŻSAMOŚCI RODZINY 
  

 Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych na całym świecie dwie intencje. 
Ogólną: „Aby tożsamość rodziny była szanowana przez wszystkich i aby była uznawana jej niezastąpiona 

wartość dla całego społeczeństwa”. Oraz misyjną: „Aby na tych terenach misyjnych, gdzie najpilniejszym 

zadaniem jest zwalczanie chorób, wspólnoty chrześcijańskie potrafiły dawać świadectwo, że Chrystus jest 

u boku cierpiących”.  

 Benedykt XVI stale przypomina wartość rodziny. Przed dwoma laty, przemawiając w telewizyjnym 

połączeniu do uczestników VI Światowego Spotkania Rodzin w stolicy Meksyku, podkreślił, ż „rodzina jest 

niezbędnym fundamentem społeczeństwa. Stanowi niezastąpione dobro dla dzieci, które są godne, by 

przyjść na świat jako owoc miłości rodziców” 

 

 Papieska intencja misyjna na luty dotyczy chrześcijańskiego świadectwa względem chorych na 

terenach misyjnych. Papież zwrócił uwagę, że wobec innych nieraz „czujemy się bezsilni i nie potrafimy 

znaleźć właściwych słów (…) pełne szacunku i współczujące milczenie, modlitewna obecność, serdeczny 

gest pociechy, pełne dobroci spojrzenie i uśmiech mogą czasem zdziałać więcej niż dużo słów (…) 
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MISJE ŚWIĘTE (1) 
 Zbliża się jubileusz obchodów 50-lecia obecności figury Matki Bożej Różańcowej. Chociaż praktyka 

misji nie jest dla ludzi wierzących czymś nowym, a w niedalekiej przeszłości takie szczególne ćwiczenia 

duchowe przeżywały również sąsiednie parafie tego miasta, warto przypomnieć: czym są Misje Święte i 

dlaczego warto zrobić wszystko, aby w nich uczestniczyć. 

 
1. Dla kogo są Misje Święte? 

 
Misje nazywamy „świętymi” nie dlatego, że są przeznaczone dla ludzi świętych, ale dlatego, że są 

skierowane do wszystkich, którzy chcą coś zmie-nić w swoim życiu – poczuć smak prawdziwego szczę-

ścia, uświęcić się. Pan Bóg szuka każdego człowieka, a w szczególności tego, który się zagubił: Większa w 

niebie będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawie-
dliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia (Łk 15, 7). 

 

Niech do udziału w Misjach Świętych czują się więc zaproszeni wszyscy, którzy: 
 

• kochają Kościół – aby się z Nim mocniej złączyli; 

• zrazili się do Boga – aby przełamali uprzedzenia; 

• wierzą – żeby się jeszcze bardziej umocnili; 

• utracili wiarę – żeby doznali odrodzenia; 

• pytają o Boga – aby mogli usłyszeć odpowiedź; 

• nie mają pytań – aby zaczęli je w końcu stawiać; 

• cierpią samotnie – aby doznali miłości innych; 

• chcą pomagać innym – żeby wiedzieli jak to zrobić; 

• zagubili się w życiu – aby się odnaleźli; 

• dobrze sobie radzą życiowo – by pomogli innym; 

• tracą nadzieję – aby ją odnaleźli; 

• żyją w małżeństwie – aby umocnili miłość; 

• żyją bez zawarcia sakramentalnego małżeństwa – aby znaleźli miejsce w Kościele; 

• mających rodzinne problemy – aby je rozwiązali. 

 

Misje Święte są zatem dla każdego człowieka dobrej woli – ONE SĄ DLA CIEBIE! 

 

2. Po co są Misje Święte? 

 

Słowo-klucz do rozumienia Misji Świętych brzmi: CZUWAJCIE! 
Czuwać, tzn. dokonać w sobie wielkiej przemiany, odrzucić dawny sposób życia: Czuwajcie i 

módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie (Mk 14, 38). Czuwajcie... Duch wprawdzie pełen zapału, 

ale ciało słabe (Mt 26, 41); Czuwajcie i bądźcie mocni w wierze (1 Kor 13, 16); Czuwajcie wytrwale (Ef 6, 

18); Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! (1 P 5, 8).  

Zaproszenie na Misje Święte (na rekolekcje zresztą też) jest wezwaniem bardzo trudnym i stąd 

właśnie wielu ludzi (nawet wierzących) woli tego głosu nie słyszeć. 

Po pierwsze – potrzebny jest dystans do samego siebie i codzienności, w której się żyje. To takie 

wejście na szczyt, by mieć odpowiednią perspektywę i uchwycić właściwe proporcje wszelkich spraw 

(inaczej wyglądał Paryż z wysokości 300-metrowej Wieży Eiffla, a inaczej z perspektywy chodnika przy 

Saint Germaine). Gdy się „na okrągło” słucha pogańskich rozgłośni, żyje sensacjami, w hałasie, gdy się 

nie modli, nie robi rachunku sumienia, obcuje z ludźmi żyjącymi tak „jak gdyby Bóg nie istniał”, popada w 

pracoholizm lub jakiekolwiek uzależnienia – głos Chrystusa w Jego Kościele może nie przekonać do 

akceptowania innego porządku niż ten, który dyktuje świat. 



 

Drugim – jakże trudnym warunkiem – jest dokonanie uczciwego 

obrachunku sumienia, czyli stawanie w prawdzie o sobie. Iluż z nas 

choruje na duchową schizofrenię – nawet w gronie praktykujących 

katolików! Posłużę się słowami świętego Cypriana z jego Traktatu o 

śmierci: 

 

„Czemuż prosimy i błagamy, aby przyszło królestwo niebieskie, jeśli 

rozkoszą dla nas jest ziemska niewola? Dlaczego w częstych 
modlitwach prosimy, aby rychło nadszedł dzień królestwa, jeśli 

naszym gorącym pragnieniem i wielkim życzeniem jest służyć tutaj 

raczej diabłu, niż królować z Chrystusem. Skoro świat nienawidzi 

chrześcijanina, czemu miłujesz tego, kto cię nienawidzi, a nie idziesz 

raczej za Chrystusem, który umiłował cię i odkupił. [...] Bracia 

umiłowani! Bądźmy gotowi czynić wolę Boga z pogodnym sercem, 

wiarą niewzruszoną, wytrwałą cnotą. Wyzuci z lęku przed śmiercią, 

rozmyślajmy o nieśmiertelności, która potem nastąpi. W ten sposób pokażemy, że to, w co 

wierzymy, istnieje naprawdę. Trzeba nam, bracia umiłowani, wiedzieć i często rozważać, że 

wyrzekliśmy się świata, że przebywamy tutaj chwilowo jako pielgrzymi i goście. Przyjmijmy z 

radością ów dzień, który każdemu wyznaczy trwałe mieszkanie, wyrwie nas ze świata, wyzwoli z 

jego więzów oraz przekaże królestwu i szczęściu wiecznemu, Jakiż wędrowiec nie chciałby 

powrócić do ojczyzny? Naszą ojczyzną jest niebo”. 

 

Starsi Czytelnicy zapewne dobrze pamiętają, że właśnie podczas Misji Świętych rozbrzmiewała w 

świątyniach pieśń, która miała na celu wezwanie do czuwania, nawracania się, wykorzystywania czasu 
łaski i przygotowania na śmierć: „Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka w 

drzwi – może ostatni raz?”. Wystarczy sobie przypomnieć, ilu z grona naszych bliskich odeszło na drugą 

stronę życia w ciągu minionych dziesięciu lat, czyli od ostatnich Misji Świętych, by uświadomić sobie, że to 

nie teoria! 

 Trzeci niezbędny krok to swoiście pojęta „ochrona środowiska naturalnego”, czyli „katalog 

artykułów na nie”. Człowiek podlega zmęczeniu i o własnych siłach nie może się wyrwać z przytłaczającej 

go słabości, przywar czy wręcz grzechów; nikt z nas nie może być pewny swego wytrwania. Największe 

niebezpieczeństwo czyha na tych, którzy łudzą się, że doszli do takiego stopnia równowagi, że nie 

potrzebują żadnego środka ostrożności. Tymczasem szatan nieustannie atakuje nas w zasadniczych 

punktach i stąd ciągle grozi nam smutek, zniechęcenie i rozproszenie w zewnętrznych radościach tego 

świata, które osłabiają wiarę. 

Zdumiewają nas święci i zwykli chrześcijanie z minionych wieków: jakże oni potrafili i chcieli 

umartwiać swoje ciało! A przecież z naszego punktu widzenia – jakież oni mogli mieć pokusy?! My mamy 

możliwości grzeszenia wręcz nieograniczone, a za to samodyscypliny i ascezy – za grosz! Kto z nas 

zasługuje na miano „pana” czy „pani” – czyli kogoś, kto PANUJE NAD SOBĄ? Umiesz jeszcze odmówić 

sobie rzeczy dozwolonej i dobrej, by w chwili próby, pokusy mieć siły do odmówienia sobie działań 
niedozwolonych i złych?  

 I jeszcze jedno „piętro”: działania pozytywne. Teoretycznie każdy wie, że wiara bez uczynków jest 

martwa (Jk 2, 17). Nie mamy też wątpliwości, że na Sądzie Ostatecznym przyjdzie się z tych uczynków 

rozliczyć – znamy pytania do tego najważniejszego egzaminu: głodni, spragnieni, nadzy, zagubieni, 

wątpiący, strapieni... Z nimi utożsamia się Chrystus: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych 

– Mieście uczynili (Mt 25, 40). 

Tymczasem nasze ręce są puste, zajęte wyłącznie własną chwałą i korzyścią – idzie  zatem o 

konkrety! Ci z nas, którzy już po raz kolejny wejdą w klimat Misji Świętych, powinni uczciwie spojrzeć w 

minione lata i sprawdzić swoją „siłę oporu” wobec wciąż na nowo darowanej im łaski Bożej… 

 

          

          O. Maksymilian, paulin  



 

 

 

 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY MADRYT 2011 
 

   Dzień 1 (05.08) 

Zbiórka uczestników w godzinach porannych. Przejazd przez Niemcy. Obiadokolacja i 

nocleg. 

 

Dzień 2 (06.08) 

Przejazd do sanktuariów w PARAY-LE-MONIAL, następnie udamy się do ARS na 

zwiedzanie miasta św. Jana Marii Vianney - patrona proboszczów - nawiedzenie 

bazyliki. 

 

Dzień 3 (07.08) 

Przejazd do LA SALETTE - słynącego łaskami miejsca, w 

którym znajduje się przepiękne Sanktuarium Matki 

Boskiej Płaczącej, nawiedzenie sanktuarium.  

 

Dzień 4 (08.08) 

Po śniadaniu przejazd do CARCASSONNE, gdzie zachowane w całości 

średniowieczne miasto jest jedną z największych atrakcji południowej Francji; 

wpisane w 1997 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Unikalny klimat 
tego miejsca powoduje, że przyciągają tutaj rzesze turystów. Następnie udamy się 

do położonego u stóp Pirenejów miasteczka LOURDES.  

 

Dzień 5 (09.08) 

Całodniowy pobyt w LOURDES: nawiedzenie - Bazylika Różańca Świętego, Bazylika 

Niepokalanego Poczęcia oraz Krypta i Grota Objawień; czas na modlitwę.  

 

Dzień 6 (10.08) 

Przejazd do FATIMY. Zwiedzanie sanktuarium. Po południu zwiedzanie 

ALKUSTREL - miejsca urodzenia trójki widzących i VALINHOS - miejsca 

pierwszego i trzeciego pojawienia się anioła w 1916 roku oraz jedynego 

pojawienia się Matki Bożej. 

 

Dzień 7 (11.08) 

BATALHA - klasztor Matki Boskiej 

Z w y c i ę s k i e j  -  j e d e n  z 

najpiękniejszych w Portugalii 

zabytków. Później jedziemy do 

ALCOBACA -  X I I I -w ieczny 

benedyktyński klasztor NMP. Przejazd do SANTIAGO de 

COMPOSTELA. 

 

Dzień 7 - 11 (11-15.08) 

Pobyt w diecezji SANTIAGO de COMPOSTELA 
 

Dzień 11 - 17 (15-21.08) 

Przejazd do Madrytu. Udział w ŚWIATOWYCH 

DNIACH MŁODZIEŻY 

 

Dzień 18 (22.08) 

Przejazd do ARS  

 

Dzień 19 (23.08) 

Po śniadaniu przejazd przez Francję i Niemcy. 

 

Dzień 20 (24.08) 

Osoby chętne na wyjazd do Madrytu proszone są o 
k o n t a k t  z  M a g d a l e n ą  G a ł ą z k ą ,                                             
mail: magdalena.galazka@wp.pl  
 
WPŁATY: 
⇒ do połowy marca - 185 € - pakiet pielgrzyma 
                                             10 € - fundusz solidarnościowy 
                                             oraz 200 zł /zaliczka/ 
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W A L E N T Y N K I  
 
 Do tzw. „świąt” jestem z zasady uprzedzony. Natomiast nie jestem osobą, która 
generalizuje. To, że jednoznacznie odrzucam halloween, nie oznacza, że równie komercyjne 
walentynki są w mojej ocenie od początku do końca złą importowaną tradycją. Wszystko bowiem 
zależy od tego, jak przeżywamy taki dzień. Czy najważniejsze jest pluszowe serduszko i 
czekoladki w podobnym kształcie, czy ta  druga osoba? Czy podobnie jak Boże Narodzenie, 
walentynki stają się szaleństwem zakupowym, czy może szukamy głębszego sensu? Dla 
chrześcijan najważniejsza tego dnia powinna być… miłość. A że dziś słowo „miłość”  niejedno ma 
imię, warto zastanowić się nad jego pierwotnym znaczeniem. 
Mam nadzieję, że poniższe propozycje spędzenia walentynek, pomogą zarówno w odpowiednim 
przeżywaniu tego dnia, jak i czerpaniu radości z rzeczy mniejszych. 
 
1. Kolacja dla dwojga? A może kolacje we dwoje? Zamiast udać się po raz kolejny do restauracji, 
warto pomyśleć o wspólnym gotowaniu. Dzięki temu można spędzić ze sobą więcej czasu, a 
ponadto zrobić coś razem. No i zjeść przygotowane danie w kameralnej atmosferze. 
2. Wieczór filmowy.. Polecam amerykańską komedię romantyczną „Masz wiadomość” (w rolach 
głównych Tom Hanks i Meg Ryan). Urzekające, że mimo braku scen erotycznych, nastrój w jaki 
wprowadza ten film jest ponadprzeciętny. Obecnie mało która produkcja rezygnuje ze stałego 
wątku jakim jest seks. Dobry scenariusz nie wymaga takich treści. 
3. Spacer dobry na wszystko! Jak mówią, „w zdrowym ciele, zdrowy duch”. Zamiast siedzieć, 
lepiej chodzić. Stałe punkty zakochanych na warszawskiej mapie to: Stare Miasto, Trakt 
Królewski, Łazienki Królewskie czy Park Saski. Ale można pomyśleć o odwiedzeniu miejsc w 
które dotąd się nie zapuszczało. Wspólne odkrywanie będzie niejako tworzyło „wasze miejsca”, a 
sama czynność może okazać się ciekawym pomysłem na spędzanie czasu we dwoje. 
4. Kawa czy herbata? Gorąca czekolada! I najlepiej w Wedlu na Szpitalnej. Do wyboru 
kilkadziesiąt różnych, m.in. biała, z wiśniówką, z malibu, z rumem. Prawdziwa słodycz. Ponieważ 
urok miejsca sprzyja, proponuję by tego dnia nie poprzestać tylko na czułych słówkach, ale też 
podjąć poważną rozmowę o przyszłości. Może już czas? 
5. Spontaniczna wycieczka. Bez planowania, bez przygotowań, a nawet bez pomysłu. Jeśli macie 
dla siebie wolny dzień, wsiądźcie w samochód, pociąg, autobus czy jakikolwiek inny środek 
transportu i jedźcie gdzie was poniesie. Sam w ten sposób znalazłem się w Gdańsku i były to 
niezapomniane chwile. A wspomnienia pozostają.. 
6. Bliżej Boga. Ponieważ święto odnosi się bezpośrednio do miłości, to gdzie jej szukać jak nie w 
Kościele? To propozycja zarówno dla par jak i samotnych. I jedni i drudzy mogą oddawać swoją 
sytuację Panu i prosić o światło na swoje życie. Ponadto nie ma przeszkód, by którąś z 
powyższych propozycji realizować poprzedzając to mszą świętą. 
 
Poniżej wiersz, który pragnę zadedykować mojej ukochanej… 
 
 
 
Miłość 
Jest miłość trudna 
jak sól czy po prostu kamień do zjedzenia 
jest przewidująca 
taka co grób zamawia wciąż na dwie osoby 
niedokładna jak uczeń co czyta po łebkach 
jest cienka jak opłatek bo wewnątrz wzruszenie 
jest miłość wariatka egoistka gapa 
jak jesień lekko chora z księżycem kłamczuchem 
jest miłość co była ciałem a stała się duchem 
i ta co nie odejdzie – bo znów niemożliwa 
 
Ks. Jan Twardowski 

 
 

Marek 



LEGITYMACJA ŻYCIA… 

Homilia ks. pułk. Sławomira Żarskiego, 6.02.2011 (Parafia Matki 
Bożej Różańcowej) 

 Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata (…) W 

ten szczególny, piękny wieczór stajemy na apelu ofiary Jezusa 
Chrystusa. Apel, to taka szczególna obecność, aby oddać cześć Bogu, 

lub ludziom, którzy zasłużyli, są godni, są bohaterami. Jestem przy 

Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy na czas… 

Jestem przy Tobie Panie!, bo Ty jesteś zawsze przy mnie. Jestem na 

każdej Eucharystii niedzielnej, świątecznej, jestem na modlitwie, jestem 
bo chcę ciągle wypełniać Twoje polecenia, bo chcę mimo wszystko być 

solą ziemi, światłością świata. (…) W słowach Jezusa Chrystusa odczytujemy również wartości duchowe. Światłość 

świata, to przecież Jezus mówi o prawdzie. Kto żyje w świetle prawd Jezusa, ten żyje w blasku Jego chwały. Kto 
odrzuci prawdę o sobie, o Bogu, o drugim człowieku, ten zmierza do ciemności, ten idzie w tunel ciemności (…). Sól 

ziemi, to przecież dobro, to nasze wspaniałe uczynki, nasza miłość do Boga, do drugiego człowieka. Kto jest dobry, 
ten nie jest zepsuty. Kto jest solą dobra, ten w swoim środowisku konserwuje miłość, właściwe relacje, szacunek, 

braterstwo. (…) dzisiaj potrzeba ludzi, którzy są światłem i są solą, czyli tych, którzy tej prawdy szukają tu, w 

świątyni, w nauce Jezusa Chrystusa, w nauczaniu Kościoła, w tym wszystkim co jest właściwym źródłem. Potrzeba 
nam ludzi zdrowych duchowo a nie zepsutych moralnie, zdeprawowanych (…) 

Pamiętam o Tobie! Bo łatwo jest pamiętać o Jezusie Chrystusie, o Matce Bożej, o świętach, tu w świątyni, na 

modlitwie, na spotkaniu, ale trudniej pamiętać o Jezusie już w życiu zewnętrznym: w domu, w szkole, na dyskotece 
(…) Tu często ta pamięć jest zatracona. A pamięć to najwyższy wyraz miłości. Oto drodzy, miałem to szczęście, że 

jako młody prefekt w Garwolinie, uczyć religii w Zespole Szkół Rolniczych w Miętne. Wspaniała młodzież, w 
większości pochodząca ze środowisk wiejskich (…) W roku 1984, dyrektor ateista zdjął krzyże w salach lekcyjnych, 

które powieszono po wielkiej rewolucji Solidarności. Młodzież wróciła po feriach zimowych, zauważył brak krzyży. 

Poszła delegacja, była rozmowa, nie pomogło. Potem na dużej przerwie zaczęli śpiewać piosenki, nie pomogło. Wtedy 
powiedzieli nam o tym, co się stało. Próbowaliśmy rozmawiać z dyrektorem w jego gabinecie, nie pomogło. Wtedy 

młodzież podjęła strajk okupacyjny na terenie szkoły, dokładnie 7 marca. Gdy już wieczorem przygotowywali się by 
pozostać na noc, pod szkołę podjechał ZOMO - 140 uzbrojonych milicjantów. Przyszedł prokurator, dyrektor, zaczęli 

straszyć, że będą ich wyprowadzać i będą sądzeni. Wtedy młodzież pod wpływem naszych sugestii (…) postanowiła 

wyjść ze szkoły i w grupie ok. 500 osób szli kierunku Garwolina. Ale na tej drodze znowu stanął ten sam oddział. 
Dowódca oddziału przez megafon wykrzykiwał taki komunikat: „Jeżeli chcecie wejść do miasta, podchodźcie do 

pojedynczo i pokażcie swoją legitymację”. Wtedy, ktoś z młodzieży podniósł do góry krzyż i wykrzyknął: „To jest 
moja legitymacja”. Piękne dał świadectwo. Nie wyrzekli się krzyży (…).   

Czuwam! Sługa Boży Jan Paweł II powiedział tak do młodzieży: „Czuwam, to znaczy jestem człowiekiem 

sumienia; czuwam, to znaczy dostrzegam drugiego człowieka; czuwam to znaczy troszczę się o to dziedzictwo, której 
na imię Polska. Potrzeba nadludzi sumienia; ludzi, którzy swoje sumienie będą  jak w zegarku regulować u źródła 

prawdy. Nie media, nie pseudoidol, gwiazda filmowa, nie programy zboczone będą kształtować nasze sumienie, ale 
Jezus Chrystus. Jeżeli On będzie w mnie, to mi właściwie wskaże co jest dobrem a co złem i właściwą wskaże mi 

drogę. Kształtujcie swoje sumienia właśnie u zegarmistrza, którym jest Jezus Chrystus, bo inaczej albo będziemy 

przyśpieszać w antywartościach, albo opóźniać się w tym co jest miłością. (…) być patriotą, to kochać przede 
wszystkim ojca, matkę, brata, siostrę (…) bo jesteśmy w rodzinie, która mówi codziennie „Ojcze nasz”, a nie „Ojcze 

mój”, „Ojcze twój”. Czuwam, to troszczę się o to dziedzictwo, której na imię Polska. Nie ma innej Polski, jak ta od 
966 roku, gdy przyjęliśmy chrzest. Zachowaliśmy wierność tego chrztu, dzięki naszym rodzicom, dziadkom, 

pradziadkom (…) Ta troska o której mówi Ojciec Święty ma być szczególnym aktem naszej miłości.  

Stając na tym apelu, dziękuję wam za waszą obecność. Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy 
czas! Bądźcie piękną legitymacją, którzy inni odczytując mogą powiedzieć: to jest sól ziemi, to jest światłość świata, 

bo żyje prawdą i szlachetnością. Tego wam życzę.         
            Amen 



EUCHARYSTIA BEZ TAJEMNIC (1) 

Krok po kroku: obrzędy wstępne 

 W wielu rozmowach, można usłyszeć często, że Msza święta jest nudna, że nie rozumiem, o co 
chodzi w tych wszystkich obrzędach. Nudzę się lub po prostu nie chodzę, bo jest niezrozumiała. Nikt mi 
nigdy tego nie wyjaśnił. Czasami słychać także głosy wyrzutu na temat tego, co się dzieje przy ołtarzu, gdy 
kapłani korzystają z całego bogactwa zawartego w tej grubej Księdze - Mszale, która leży na ołtarzu. Wynika 
to z niezrozumienia tego wszystkiego, co nam w czasie Mszy świętej towarzyszy.  

 Zechciejmy więc w naszym cyklu rozważań, zatrzymać się tak bardzo dokładnie nas Mszą świętą, a 
tym razem szczególnie nad jej pierwszą częścią - obrzędami wstępnymi. Tytułem wstępu trzeba także 
bardzo wyraźnie zaznaczyć, że cisza jest niezwykle ważny elementem przeżywania Eucharystii, dlatego 
ważne jest, aby ją zachować. Jest ona przewidziana przez przepisy liturgiczne Kościoła przed rozpoczęciem 
Eucharystii (dlatego nie należy wtedy śpiewać pieśni, ale zakończyć śpiewanie, np. „Godzinek” czy 
odmawianie różańca ok. 10 minut przed Mszą świętą, aby można było się do niej w ciszy przygotować); w 
akcie pokuty po słowach zachęty a przed słowami samego aktu; po słowach „Módlmy się…” a przed kolektą; 
po czytaniach a przed śpiewem psalmu, po homilii oraz po Komunii świętej i dziękczynieniu. 

 Ważne jest też i to, że pewne słowa w Eucharystii są zarezerwowane dla kapłana i wiernym nie wolno 
im powtarzać, szczególnie jeśli chodzi o słowa konsekracji („Bierzcie i jedzcie…”, „Bierzcie i pijcie…”), jak to 
się czasem dzieje. Są one tak ważne, że w ich trakcie nie wykonuje się innych modlitw czy śpiewów, nie 
wolno także w ich trakcie grać na organach lub innych instrumentach.  

Obrzędy wstępne  

 Są one niezmiernie ważne, choć czasem można mieć wątpliwości czy dla wszystkich, jeśli niektóre 
osoby notorycznie się spóźniają. Tak jak w ludzkich relacjach spóźnianie się jest wyrazem lekceważenia, tak 
też jest i w odniesieniu do Boga.  

 Obrzędy te obejmują: wejście, pozdrowienie, akt pokutny, „Panie zmiłuj się…”, „Chwała na 
wysokości…” i kolektę. Ich zadaniem jest przygotowanie do właściwego słuchania Słowa Bożego i godnego 
sprawowania Eucharystii oraz przypomnienie wszystkim zgromadzonym, że są wspólnotą zgromadzoną 
wokół Jezusa Chrystusa. Niekiedy, jeśli Msza święta jest łączona z innymi celebracjami to wtedy obrzędy Się 
opuszcza i rozpoczyna od kolekty, ale o tym mówią odrębne przepisy liturgiczne. 

Procesja wejścia 

 Słyszymy dzwonek na wejście, wstajemy, organista zaczyna grać pieśń, śpiewamy. Zadaniem tego 
śpiewu jest rozpoczęcie celebracji, umocnienie jedności zgromadzonych w kościele, wprowadza w 
przeżywanie danego obchodu liturgicznego oraz towarzyszy procesji. Może wykonywać go schola i lud albo 
kantor i lud, a także sam lud lub sama schola. Czasem może to być antyfona i psalm przeznaczone 
specjalnymi księgami liturgicznymi na te okoliczność.  

 I cóż się dzieje? Wchodzi kapłan lub kapłani, którzy odprawiają Mszę świętą wraz z ministrantami. Ta 
procesja wejścia ma nam przypomnieć, że tu na ziemi jesteśmy pielgrzymami, którzy zdążają do domu Ojca 
w niebie. Idziemy, jak Izraelici z niewoli egipskiej, aby dzięki Bożej pomocy uzyskać uwolnienie od naszych 
grzechów. W uroczystej procesji najpierw idzie kadzielnica, z której dobywa się dym. Ma ona symbolizować 
nasze modlitwy, które wznoszą się jak dym kadzidła do Boga. Później idzie krzyż, który towarzyszy nam od 
początku naszego życia, kiedy to zostaliśmy nim naznaczeni w dniu chrztu i stanie on kiedyś na naszym 
grobie w dniu pogrzebu. Krzyż idzie na czele procesji, aby nam przypomnieć, że ku niebu idziemy za 
Jezusem Chrystusem, który powiedział: „idę, aby przygotować wam miejsce” (por. J 14, 2b) 

 Obok krzyża idą dwie palące się świece - akolitki - symbol czuwania i gotowości podążania za 
Chrystusem, a jednocześnie symbolizujące Jego obecność - „światła, które nie zna zachodu”. Mają nam też 
przypomnieć, że nasze życie powinno Się także w ten sposób spalać dla Boga. Procesja dochodzi do ołtarza. 
Krzyż stawiany jest blisko ołtarza, Księga Ewangelii kładziona jest na ołtarzu lub na specjalnym pulpicie. 
Kapłani i cała służba liturgiczna przyklękają przed stopniem ołtarza, aby oddać cześć Jezusowi Chrystusowi 
ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Następnie kapłan lub kapłani całują ołtarz, składając niejako 
pocałunek Jezusowi, na tym miejscu, gdzie wkrótce dokona się cud przemiany chleba w Ciało Chrystusa i 
wina oraz wody w jego krew. W ten sposób okazuje się ołtarzowi cześć i szacunek. Następnie kapłan okadza 
ołtarz, okazując w ten sposób szczególną cześć Chrystusowi, który dla nas stał się „kapłanem, ołtarzem i 
barankiem ofiarnym”.  

            c.d.n.  

          O. Robert Wawrzeniecki OMI 



WYWIAD Z KS. PUŁK. SŁAWOMIREM ŻARSKIM 
  

 „Wszystko rozpoczęło się od katechezy o krzyżu, 

znakach i emblematach” - wspomina ks. płk. Sławomir 

Żarski, wówczas katecheta w Parafii Przemienienia 

Pańskiego w Garwolinie. «Młodziez wtedy powiedziała, że 

wich szkole zdjęty został krzyż. Ponieważ było nas tylko 

trzech kapłanów i trudno było przeprowadzić katechezy, 

dlatego powieziałem, żeby zawiesili krzyż, lekcja religii 

będzie kontynuowana i wtedy będzie miała sens. Młodziez 

rozpoczęła poszukiwania krzyży i okazało się, że były one 

gdzieś w kąciku u woźnej. Krzyże zostały zawieszone. 

Kolejnego dnia krzyże zostały zdjęte. Tak się własnie 

rozpoczęła batalia o krzyże» 

 
 Co sprawiło, że ksiądz trafił do wojska? 
 
 Trafiłem przypadkowo. Nie poszedłem do wojska jako kleryk, bo dzieki temu, że ksiądz proboszcz, 

mimo wszytsko miał dobry układ z lekarzami, więc ja wyszedłem na bardzo chorego i komisja wojskowa 

mnie odrzuciła. Potem, gdy już byłem kapłanem diecezji siedleckiej, miałem 12 lat kapłaństwa, skończyłem 

budowę kościła, plebanii, wtedy jeden z kolegów powiedział: „Słuchaj, przyszedł biskup polowy, potrzebuje 

księży, może się zgłosisz, jestś jeszcze młody…” - ja się wahałem. Było to związane z tym, że trzeba 

zostawic diecezję i iść w świat, w Polskę i na misje. Ale biskup polowy bardzo mi zaimponował. Poiwedział, 

że potrzebuje młodych księży. Ksiądz gra na gitarze, na akordeonie (…). Mnie zaimponowało to, że mogę iść 

do rodzin, przygarnąć ich do Chrystusa i naprawdę było to coś pięknego, bo oin byli przy Chrystusie. 

Wszystko robli w tajemnicy: chrzcili u babci na wiosce, do komunii wywozili skrycie. Wszystko było jakby w 
tajemnicy.  

  

 Proszę Księdza, co to znaczy być wikariuszem biskupim biskupa polowego? 

  

 Jest to ranga zastępcy, czyli w wojsku jest to zapisane - wikariusz generalny biskupa polowego. W 

diecezji też są wikariusze generalni, tylko, że najczęściej wikariuszem generalnym jest któryś z biskupów 

sufraganów. To on w imieniu biskupa sprawuje pewne rządy. U nas musi być takie zastepstwo, bo tylko 

biskup polowy i zastępca mają najwyższy stopień dopuszczenia do tajemnicy wojskowej (…)  

 

 Przy okazji, proszę nam powiedzieć, co to jest rezerwa kadrowa? 

 

 W wojsku istnieje tzw. rezerwa kadrowa. Jeżeli danemu żołnierzowi kończy się kadencja 3-letnia i 

przewiduje się go na wyższy stopień, na wyższy etat dowództwa, wtedy przenosi się go do rezerwy. Troszkę 

czeka, dlatego, że tamten etat u góry, dla niego lepszy jest jeszcze zajęty, ktoś nie odszedł albo przenosi się 

do rezerwy, jeżeli ktoś wyjeżdża na studia zagraniczne do akademi wojennej. Oczywiście w wojsku przenosi 

się kogoś, kto nie miał stopnia magistra.  
 Gdy chodziło o mją sytuację, to było ewidentne naciąganie prawa. Mnie przeniesiono do rezerwy, 

kiedy ja byłem nadal administratorem apostoskim, czyli zarządzającym diecezja. Administrator nie możebyć 

przez nikogo zwolniony, nawet przez papieża, bo jest wybierany przez Radę Konsultową, a u nas w 

Ordynariacie zostaje nim automatycznie wikariusz generalny. Wtedy administrator zarządza, aż do dnia 

kiedy nowy biskup ma ingres w Katedrze Polowej. Wojsko wykorzystało przepis, gdzie sparaliżowało moją 

władzę wosjkową. Oczywiście było to naruszenie prawa, ale zarówno nuncjusz jak i episkopat stwierdził, że 

nie chcą iść na wojnę, bo tu trzeba bybyło podjąć wojnę, chociaz było naruszenie konkordatu - ingerencja 

władzy w zarządaniu kościołem. Nigdy nie można łączyć tronu z oltarzem. Wiemy z historii, iż to nie 

wychodziło najlepiej.  
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 Proszę Księdza, powoli podchodzimy do pytania, na które wszyscy czekają: 11 listopada, 
Msza święta, przepiękna homilia. Czy Ksiądz Pułkownik mógłby nam zdradzić szczegóły spotkania 
z prezydentem. 
 
 Oczywiście mój tekst kazania na ten dzień był przemyślany, przedyskutowany. Jeszcze przed Mszą 

świętą zebrałem się ze swoimi księżmi, dałem im tekst - „przeczytajcie, zobaczcie czy jest coś jeszcze do 

dodania lub do ujęcia”. Oczywiście wątków było wiele, zabolało… wiele. Ja od razu wyczułem, że Pan 

Prezydent nie za bardzo jest zadowolony z wysłuchanego słowa. Potem widziałem po smutnej minie, gdy 

przekazywano znak pokoju, a potem jak przyjmował Komunię - to pomyślałem, ż Pan Jezus mu nie smakuje. 

Po Mszy świętej wróciłem do zakrystii z księżmi, i stanęliśmy na boku żeby uszanować wychodzących.  

 
 „Do zdarzenia z udziałem prezydenta Komorowskiego i administratora Ordynariatu 

Polowego Wojska Polskiego ks. płk. Sławomira Żarskiego doszło w przejściu między prezbiterium 

z zakrystią w kościele Świętego Krzyża, w stosunkowo szerokim kręgu osób. Znajdowali się tam 

ministrowie, księża i wojskowi. Prezydent Komorowski zwracając się do ks. Żarskiego, stwierdził, 

że jest zawiedziony i zaskoczony fragmentem kazania dotyczącym antywartości: „Jest ksiądz 

pułkownikiem, wojskowym, jak tak można - że Polska jest budowana na antywartościach”.  

            [red.] 

 

 Więc mówię: „Panie Prezydencie, proszę cały tekst przeczytać jeszcze raz dokładnie, nie wyrywać 

tekstu z małego wycinka w kontekście, a wtedy Pan zrozumie, że nie chodziło mi o podważanie praw 

konstytucyjnych państwa, ale o to, że Polsce grozi budowanie pod względem moralnym na antywartościach         

(…) Jestem przede wszystkim księdzem. Skończyliśmy dialog. Księża byli zdumieni, zszokowani, bo takiego 

incydentu nie było za Pana Prezydenta Kwaśniewskiego. Skutki były takie, że Pan Prezydent nawiązał 

rozmowę z Nuncjuszem Apostolskim (…) 

 

 Słyszeliśmy, że Ksiądz urodzony jest na Białorusi i że Ksiądz musiał przyjechać do Polski  
/słyszałem to od Księdza przyjaciela/. Część rodziny tam została. Jakieś tajemnice rodzinne 

można zdradzić? 

 

 Została tam moja taka natura wojownicza z początku kapłaństwa, tzn. ja się urodziłem w Polsce, ale 

wtedy była już tam Białoruś. W miejscowości Groszówka - majątek Tadeusza Rejtana, słynnego z obrazu 

Matejki. Tam moi rodzice pracowali w kołchozie, mama w biurze, tata - kierowca. Ale byli Polakami. Babcia, 

rodzina zobaczyli co tam się dzieje: kościoły zamykano, księża na zsyłce. Dowiedzieli się, bo dziadek zesłany 

wrócił do Polski, był internowany, bo nie chciał przyjąć obywatelstwa rosyjskiego, mówił: „Przyjeżdżajcie do 

Polski, w Polsce mimo wszystko jest wolność religijna, 

kościoły otwarte”. W 1959 roku przyjechaliśmy do Polski. (…) 

Urodziłem się na plebanii, dlatego że kościół w miejscowości 

Lachowicze zamieniono na szpital a plebanię na porodówkę. 

Dy byłem tam ostatnio w październiku kościół nadal jest 

szpitalem a plebanii już nie ma.  

 

 Na zakończenie spotkania ks. płk. Zagrał na 
gitarze i zaśpiewał wojskową piosenkę.  

 

 

 

       

 Wywiad przeprowadził ks. Marcin Ożóg 
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UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU 
 
Czemu tak się dzieje, że rodzeństwo wychowywane w jednej rodzinie inaczej postępują w życiu? 

 
Jedni ludzie potrafią sobie dawać radę w sytuacjach trudnych, inni nie. Mimo 

stosowania tych samych wzorców wychowawczych, system wartości rodzeństwa 

może się w jakimś stopniu różnić. Można by wymienić wiele kilka czynników, które 

na to wpływają – typ osobowości, wpływ środowiska, nadopiekuńczość rodziców 

bądź brak miłości, czy w skrajnych przypadkach wzory wyniesione z domu 

dysfunkcyjnego, w którym był problem alkoholowy. Jedni sięgają po alkohol 
jeszcze w wieku młodzieńczym inni już jako dorośli. Jedni z ciekawości, inni dla 

rozluźnienia lub z powodu samotności. Przyczyn może być wiele. Moim zadaniem 

jest zrozumienie, na czym polega istota tej choroby, jakie są jej objawy i jak 

pomóc sobie lub komuś, kto ma uświadomiony bądź nie problem alkoholowy. 

Czym zatem jest alkoholizm? Alkoholizm to uzależnienie od alkoholu, 

toksykomania alkoholowa, choroba alkoholowa – choroba polegająca na 

utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu.  

 Bardzo użyteczna jest klasyfikacja alkoholizmu opracowana przez Komitet 

Ekspertów dla Spraw Alkoholizmu Światowej Organizacji Zdrowia. Klasyfikacja ta 

znajduje się w VIII Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn zgonów obowiązującej 

w Polsce od 1 I 1970 r. Przedstawia się ona następująco: 

Epizodyczne picie nadmierne. Picie nadmierne nieregularne, okresy nadmiernego picia stosunkowo 

krótkie, oddzielone dłuższymi przerwami. Grupa pijących tego typu obejmuje pewną liczbę osób z 

nieprawidłowymi cechami osobowości, które przejawiają się w stanach upicia. 

 

Nawykowe picie nadmierne. Ciągłe picie nadmierne. Pijący nadmiernie, systematycznie, regularnie. W 
fazie tej nie występuje jeszcze „utrata kontroli”. 

 

Nałóg alkoholowy. Toksykomania alkoholowa. Stan psychicznego i somatycznego uzależnienia od 

alkoholu, w którym występuje z początku zwiększenie się tolerancji alkoholu oraz pojawiają się psychiczne 

i fizyczne objawy odstawienia (zespół abstynencyjny). Dla fazy tej szczególnie charakterystyczna jest 

utrata kontroli picia, tj. Niemożność powstrzymania się od kontynuowania picia, a w fazie nałogu dalej 

posuniętego – zmniejszenie się tolerancji alkoholu. W fazie najdalej zaawansowanego alkoholizmu 

najczęściej występują różnego rodzaju powikłania psychiczne o charakterze psychotycznym i najwyraźniej 

zaznaczają się fizyczne, psychiczne i socjalne skutki przewlekłej intoksykacji alkoholowej. Do tego punktu 

należy zaliczyć większość przypadków określanych jako alkoholizm przewlekły. 

 

Alkoholizm inny i nieokreślony. Do tej grupy zalicza się alkoholizm, którego z różnych powodów (np. 

brak wiarygodnych danych) nie można zaklasyfikować do jednej z wyżej wymienionych grup alkoholizmu. 

Można tu zaliczyć także niektóre przypadki picia „na tle patologicznym”, tj. towarzyszącego innym 

zaburzeniom psychicznym, gdy alkoholizm taki nie wysuwa się na pierwszy plan, a jego formy nie można 

zaklasyfikować do jednej z poprzednich trzech grup.  

Objawy uzależnienia 

Aby móc mówić o uzależnieniu od alkoholu muszą wystąpić minimum trzy z poniższych objawów. Do 

objawów należą: 

• Silna natrętna potrzeba spożywania alkoholu (tzw. głód alkoholowy). 

• Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu (trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności 

w zakończeniu picia albo problemy z kontrolowaniem picia do wcześniej założonego poziomu). 

• Picie alkoholu w celu złagodzenia albo zapobieżenia alkoholowemu zespołowi abstynencyjnemu oraz 

subiektywne poczucie skuteczności takiego postępowania. 
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• Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka alkoholu nie przynosi 

oczekiwanego efektu, potrzeba spożywania większych dawek alkoholu dla wywołania oczekiwanego efektu). 

• Zawężenie repertuaru zachowań związanych z piciem alkoholu do 1-2 wzorców. 

• Postępujące zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zachowań i zainteresowań. 

Picie alkoholu mimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej szkodliwości dla zdrowia pijącego. 

 

Skutki  

 Alkoholizm to także problem społeczny – zwykle cierpi nie tylko sam uzależniony, ale także jego 

rodzina, najbliżsi i sąsiedzi 

Poniżej znajdują się problemy, z jakimi spotykają się alkoholicy. Obok podany jest procent alkoholików, 
których dotyczy dany problem (na podstawie badania Programu Aktywizacji Placówek Odwykowych 

• Zaburzenia życia rodzinnego – 94% 

• Problemy w kontaktach z ludźmi – 84% 

• Problemy finansowe – 82% 

• Przemoc wobec bliskich – 57% 

• Problemy z prawem (karalność) – 51% 

Przewlekły alkoholizm prowadzi do chorób psychicznych, ciężkich schorzeń wątroby, nerek, żołądka, serca 

itd. Zwiększa przestępczość, sprzyja szerzeniu się chorób wenerycznych i ujemnie wpływa na potomstwo. 

Nadużywanie alkoholu jest powodem powstawania problemów w rodzinach oraz ich rozpadu. 

Leczenie  
 
Z choroby alkoholowej nie można się wyleczyć, to znaczy, że nawet po wieloletniej abstynencji próby tzw. 

"kontrolowanego" picia kończą się powrotem do nałogu. Możliwe natomiast jest zatrzymanie choroby i 

rehabilitacja gdzie fundamentalnym warunkiem zdrowienia jest abstynencja. 

Terapie grupowe i/lub indywidualne : 

Polegają głównie na zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy z zakresu alkoholizmu, co umożliwia choremu 

przyznanie się (przed samym sobą) oraz akceptację siebie jako alkoholika. Zajęcia terapeutyczne 

pomagają w przebudowie stylu życia na abstynencki, który umożliwia długotrwałą abstynencję, uczą 

rozpoznawania i radzenia sobie z głodem alkoholowym a także zapobiegania występowaniu 

nawrotów choroby. 

Wspólnota Anonimowych Alkoholików: 

Nie oferuje leczenia, ani profesjonalnej lekarskiej pomocy. Proponuje jedynie powstrzymanie się od 

wypicia "pierwszego kieliszka" przez 24h, w myśl zasady "nie wypijesz, nie upijesz się", oraz 

dzielenie się siłą, nadzieją i swoimi doświadczeniami w drodze do trzeźwości. Wszystko to odbywa 

się na spotkaniach tzw. mityngach. W AA nie jest wymagana abstynencja - jedynym warunkiem 
przynależności do wspólnoty jest pragnienie zaprzestania picia. 

Kluby Abstynenta 

Są miejscem spotkań osób niepijących (także osób nieuzależnionych). Abstynenci stawiają sobie za 

cel propagowanie poprzez swoją postawę - trzeźwego modelu życia. 

Proces zdrowienia z choroby alkoholowej jest bardzo trudny i skomplikowany, uzależniony przede wszystkim 

od chęci i dobrej woli zainteresowanego. Około 70% pacjentów po terapiach nie osiąga trwałych efektów. Z 

badań przeprowadzonych przez Millera i Hetera wynika, że 1/3 pacjentów osiąga po odbyciu leczenia trwałą 

abstynencję, a 1/3 poprawę funkcjonowania bez utrzymywania całkowitej abstynencji. Zdaniem innych 

badaczy 2/3 osób leczonych z powodu alkoholizmu uzyskuje poprawę, aczkolwiek wymiar sukcesu zależy od 

przyjętego kryterium. Jeszcze inne badania wykazały, że 70% wszystkich leczących się, bardzo wyraźnie 

ograniczyło liczbę dni picia alkoholu oraz osiągnęło ogólną poprawę stanu zdrowia. 

 

          Małgorzata Dorosz 

„Boże, udziel mi spokoju, bym potrafił pogodzić się z tym, czego zmienić nie mogę, daj mi odwagę, bym zmienił to, 
co zmienić mogę i udziel mi mądrości, bym potrafił odróżnić jedno od drugiego”. 



 
BAJKA O ZACZAROWANEJ KSIĘŻNICZCE 

 
 

W pewnej krainie żył sobie król Jeremiasz. Był dobrym władcą i zawsze starał się aby jego poddanym 

żyło się dostatnio i by byli szczęśliwi. W krainie 
panował ład,  porządek i harmonia. Król 

Jeremiasz miał córkę Anastazję. Była to bardzo 

mądra i miła dziewczynka. 

Oboje jednak pomimo posiadanych dóbr 

materialnych i oddania całej służby byli samotni. 

Księżniczka w wolnym czasie przesiadywała w 

królewskim ogrodzie, pełnym najróżniejszych 

odmian kwiatów i gatunków ptaków. Lubiła czuć 

ich woń oraz słuchać śpiewu. 

Kiedy Anastazja miała 7 lat, jej mama, królowa 

Marcelina ciężko zachorowała i żaden z medyków 

sprowadzanych przez króla, nie potrafił jej pomóc 

mimo posiadanej wiedzy. Marcelina z dnia na 

dzień stawała się słabsza, gasnąc w oczach. 

Pewnego dnia zgasła podczas zachodu słońca, 

opuszczając córkę i męża. Od tamtego smutnego 

dnia minęło już 5 lat. Jednak Jeremiasz nadal nie potrafił cieszyć się życiem. Król przesiadywał w swojej 
komnacie, wciąż wspominając swą ukochaną żonę Marcelinę, która zmarła zbyt wcześnie. 

 Postanowił więc wyruszyć w podróż. Królestwa i córki królewskiej podczas jego nieobecności mieli 

strzec radcy królewscy, którym ufał bezgranicznie. Wyruszając nie wiedział dokąd się uda, czego będzie 

szukał ani czego może się spodziewać podczas swojej podróży w nieznane. Zabrał ze sobą zapas jedzenia i 

wody na 3 dni, trochę monet w sakiewkę. Ruszył w drogę o wschodzie słońca. Wędrował przez większość dnia 

i kiedy dotarł do lasu było już późne popołudnie. Postanowił tam odpocząć. Wyjął jedzenie i wodę. Już miał 

zacząć jeść kiedy usłyszał cichy głosik, proszący aby podzielił się z nim pożywieniem. Rozejrzał się dokładnie, 

ale nikogo nie zauważył. Nagle na swoim kolanie spostrzegł siedzącą szaro-zieloną, obślizgłą małą żabkę. 

Zaczął przyglądać się jej dokładniej  i dostrzegł piękno w pozornej brzydocie. Położył  przed żabą okruszek 

chleba i nalał parę kropel wody na listek. Kiedy już posilili się, Jeremiasz postanowił, że tu przenocuje, gdyż 

zbliżał się wieczór. 

 Przez całą noc żaba nie odezwała się już ani jednym słowem. Przemówiła dopiero następnego dnia 

rano. Zaprosiła króla do swojego, podwodnego królestwa. Wędrowiec przyjął zaproszenie bez chwili wahania. 

Skierowali się w stronę pobliskiego stawu. W oka mgnieniu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, znaleźli 

się przed niezwykłym zamkiem jakiego Jeremiasz nie był w stanie sobie nawet wyobrazić. Żabia służba, 

talerze z lilii wodnych- to wszystko było tak inne od tego co znał do tej pory i co go otaczało. Czas mijał 
szybko. Król spędzał dużo czasu ze swoją dziwną towarzyszką jaką była żaba o imieniu Klara. Z czasem żaba 

odważyła się opowiedzieć przyjacielowi swoją historię. Mówiła o tym, iż była niemiłą, rozkapryszoną 

dziewczyną nie potrafiącą okazywać serca innym. Spotkała ją za to surowa kara. Została przemieniona w żabę 

przez własna matkę chrzestną, która była wróżką. Jeremiasz bardzo się wzruszył opowieścią Klary i poprosił ją 

by została jego żoną. W chwili, gdy miał usłyszeć odpowiedź pojawiła się wróżka, która przyglądała się 

wszystkiemu z ukrycia. Kiedy żaba powiedziała, że się zgadza- matka chrzestna wyłoniła się i odczarowała 

dziewczynę i całe jej królestwo. Jeremiasz i Klara wyprawili wesele na którym świetnie się bawili wszyscy 

goście. Oba królestwa połączyli w jedno, tworząc całkiem nową, szczęśliwą rodzinę, w której najszczęśliwsza 

była chyba Anastazja. 

 
 
 

Łucja Justat 



MARYJA , GWIAZDA NADZIEI 
 

 Życie ludzkie jest drogą. Do jakiego celu? Jak odnaleźć do niego szlak? Życie jest niczym żegluga po 

morzu historii, często w ciemnościach i burzy, w której wyglądamy gwiazd wskazujących nam kurs. 

Prawdziwymi gwiazdami naszego życia są osoby, które potrafiły żyć w sposób prawy. One są światłami 

nadziei. Oczywiście, Jezus Chrystus sam jest światłem, słońcem, które wzeszło nad wszystkimi ciemnościami 

historii. Aby jednak do Niego dotrzeć, potrzebujemy bliższych świateł – ludzi, którzy dają światło, czerpiąc je 

z Jego światła, i w ten sposób pozwalają nam orientować się w naszej przeprawie. Któż bardziej niż Maryja 

mógłby być gwiazdą nadziei dla nas – Ona, która przez swoje « tak » otwarła Bogu samemu drzwi naszego 

świata; Ona, która stała się żyjącą Arką Przymierza, w której Bóg przyjął ciało, stał się jednym z nas, pośród 

nas « rozbił swój namiot» 

 Do Niej więc się zwracamy:  
  Święta Maryjo, Ty należałaś do tych pokornych i wielkich dusz w Izraelu, które – jak Symeon 

– wyczekiwały « pociechy Izraela » (Łk 2, 25), jak Anna oczekiwały « wyzwolenia Jerozolimy » (Łk 2, 38). Ty 

żyłaś Świętymi Pismami Izraela, które mówiły o nadziei – o obietnicy danej Abrahamowi i jego potomstwu 

(por. Łk 1, 55). Dlatego też pojmujemy święty lęk, jaki Cię ogarnął, gdy anioł Pana wszedł do Twej izby i 

powiedział Ci, że masz wydać na świat Tego, który jest nadzieją Izraela i którego świat oczekuje. Dzięki 

Tobie, przez Twoje « tak », nadzieja tysiącleci miała stać się rzeczywistością, wejść w ten świat i w jego 

historię. Pochyliłaś się przed wielkością tego zadania i powiedziałaś « tak »: « Oto ja, służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa twego » (Łk 1, 38). Kiedy pełna świętej radości przemierzałaś pośpiesznie 

góry Judei, aby dotrzeć do Twojej krewnej Elżbiety, stałaś się obrazem przyszłego Kościoła, który niesie w 

swoim łonie nadzieję dla świata poprzez góry historii. Jednak obok radości, którą słowami i śpiewem swego 

Magnificat obdarzyłaś wszystkie pokolenia, znałaś też mroczne zapowiedzi proroków o cierpieniu Sługi 

Bożego na tym świecie. Nad narodzeniem w betlejemskiej stajni jaśniała chwała aniołów, którzy nieśli dobrą 

nowinę pasterzom, ale równocześnie ubóstwo Boga na tym świecie było aż nadto odczuwalne. Starzec 

Symeon powiedział Ci o mieczu, który miał przeniknąć Twoje serce (por. Łk 2, 35), o znaku sprzeciwu, jakim 

miał być na świecie Twój Syn. Potem, gdy rozpoczęła się działalność publiczna Jezusa, musiałaś się odsunąć, 

aby mogła wzrastać nowa rodzina, którą On przyszedł założyć i która miała się rozwijać dzięki współudziałowi 

tych, którzy słuchają i przestrzegają Jego słowa (por. Łk 11, 27 n.). Pomimo całej wielkości i radości 

początków działalności Jezusa Ty już w synagodze w Nazarecie musiałaś doświadczać prawdy słowa o « 

znaku sprzeciwu » (por. Łk 4, 28 nn.). Poznałaś narastającą siłę wrogości i odrzucenia, która stopniowo 

narastała wokół Jezusa, aż do godziny krzyża, gdy musiałaś patrzeć na Zbawiciela świata, potomka Dawida, 

Syna Bożego umierającego jako « przegrany », wyszydzony, pomiędzy łotrami. Wówczas przyjęłaś słowa: « 

Niewiasto, oto syn Twój » (J 19, 26). Z krzyża otrzymałaś nową misję. Począwszy od krzyża stałaś się w 

nowy sposób matką: matką wszystkich, którzy chcą wierzyć w Twojego Syna Jezusa i iść za Nim. Miecz 
boleści przeniknął Twoje serce. Czy umarła nadzieja? Czy świat ostatecznie pozostał bez światła, życie bez 

celu? W tamtej godzinie prawdopodobnie na nowo usłyszałaś w swoim wnętrzu słowa anioła, w których 

odpowiadał na Twój lęk w chwili zwiastowania: « Nie bój się, Maryjo! » (Łk 1, 30). Ile razy Pan, Twój Syn, 

mówił to samo swoim uczniom: Nie lękajcie się! W noc Golgoty znów w swoim sercu słyszałaś te słowa. 

Przed godziną zdrady powiedział do swoich uczniów: « Odwagi! Jam zwyciężył świat » (J 16, 33). « Niech się 

nie trwoży serce wasze ani się nie lęka » (J 14, 27). « Nie bój się, Maryjo! » W godzinie Nazaretu anioł 

powiedział Ci też: « Jego panowaniu nie będzie końca » (Łk 1, 33). Czy może skończyło się, zanim się 

zaczęło? Nie, pod krzyżem, na mocy samego słowa Jezusa, Ty stałaś się Matką wierzących. Z tą wiarą, która 

nawet w ciemności Wielkiej Soboty była pewnością nadziei, szłaś ku porankowi Wielkiej Nocy. Radość 

zmartwychwstania dotknęła Twego serca i złączyła Cię w nowy sposób z uczniami, którzy mieli stać się 

rodziną Jezusa przez wiarę. Byłaś pośród wspólnoty wierzących, która w dniach po Wniebowstąpieniu modliła 

się jednomyślnie o dar Ducha Świętego (por. Dz 1, 14) i otrzymała Go w dniu Pięćdziesiątnicy. « Królestwo » 

Jezusa okazało się inne od tego, które ludzie mogli sobie wyobrazić. To królestwo rozpoczęło się w tamtej 

godzinie i nie będzie miało końca. Tak więc pozostajesz pośród uczniów jako ich Matka, jako Matka nadziei. 

Święta Maryjo, Matko Boga, Matko nasza, naucz nas wierzyć, żywić nadzieję, kochać wraz z Tobą. Wskaż 

nam drogę do Jego królestwa! Gwiazdo Morza, świeć nad nami i przewódź nam na naszej drodze! 

         Amen 
          Benedykt XVI, Spe Salvi  



 
CHCEMY BYĆ WOLNI, A POPADAMY W NIEWOLĘ 

 
 Ludzkość stoi w obliczu rozmaitych trudności, problemów i gwałtownych zmian, przeżywa 

dramatyczne wstrząsy i rozdarcia. 

W tym świecie wielu ludzi, zwłaszcza młodych, doświadcza zagubienia i zranienia, niektórzy padają ofiarą 

sekt i religijnych wypaczeń czy też manipulowania prawdą. Inni ulegają różnym formom zniewolenia. 

Upowszechniają się postawy egoizmu, niesprawiedliwości i braku możliwości na potrzeby innych ludzi.  

 Szczególnie wśród młodych niepokój rodzi radykalne zagrożenie jakim jest nadużywanie substancji 

psychoaktywnych, które najczęściej prowadzi do uzależnienia. Odbiera ono wolność /a przecież chcą być 

wolni/ , oddala od miłości i prawdy.  

Mimo tak dramatycznych konsekwencji coraz więcej polskich dziewcząt i chłopców wchodzi na drogę 

uzależnienia.  
Łatwo jest wejść na tę droge. Trudno natomiast zatrzymać się i wrócić na drogę radzenia sobie w życiu /a 

dokładniej rzecz biorąc/ z życiem na trzeźwo. Nie wystarczą moralizujące pouczenia. Nie wystarczy solidna 

wiedza o substancjach psychoaktywnych, ani też uczenie mądrej postawy wobec tych substancji.  

Skuteczna profilaktyka uzależnień wymaga czegoś więcej. Znacznie więcej. Wymaga ochrony przed 

aktualnymi problemami i bieżącym kryzysem. Wymaga wychowania dojrzałych i szczęśliwych ludzi, którzy 

dobrze radzą sobie w życiu bez pomocy chemicznych protez. Wymaga uczenia harmonijnej współpracy serca 

i rozumu.  

Jak pomóc młodym ludziom w życiu w prawdzie i miłości? Kto powinien im pomóc? Oni potrzebują pomocy 

dorosłych, a w szczególności rodziców, ich pierwszych wychowawców, nauczycieli i tych, którym leży na sercu 

dobro człowieka.  

 Jak pomóc? Wsłuchać się co im w duszy gra? Jakie są ich potrzeby i oczekiwania wobec dorosłych, 

którzy czują się bezpiecznie i z czym sobie nie radzą, jakie są ich źródła frustracji, o co spierają się z 

dorosłymi, jakie są ich największe zagrożenia, jakie mają cele życiowe, jakie są ich źródła nadziei na dobre 

życie. Nastolatek zadaje wciąż sobie pytanie „KIM JESTEM?”, jak siebie ocenia, na co ma wpływ? W 

zależności od odpowiedzi buduje swój obraz, pozytywny lub negatywny.  

 Największym zagrożeniem dla młodych ludzi jest naiwna filozofia życia - złudzenie, że łatwo i szybko 
można osiągnąć dobre życie, częstokroć skutecznie potwierdzana przez kuszące reklamy, gry komputerowe, 

filmy nasycone agresją z „happy endem” , to co złe i iluzoryczne dominuje nad tym co dobre i prawe.  

Iluzji łatwego szczęścia ulegają przede wszystkim ci, którzy mają niedosyt lub brak miłości, pozytywnej 

samooceny, wiary w siebie, umiejętności rozwiązywania problemów, bezpieczeństwa i inne. Te „braki” to 

takie haki, na które zaczepiają się różne uzależnienia.  

 Uzależniony od narkotyków 16 - latek powiedział: „A to, że brałem, to była sprawa nie tylko kilku 

miesięcy, ale prawie całego życia. Bo narkomanem Się jest na długo zanim Się pierwszy raz weźmie”.           

16 - letnia dziewczyna stwierdza: „Alkohol jest dla mnie ucieczką od wszystkiego”. Inna: „Najbardziej nie 

podoba mi się, że piję, ale po raz kolejny piję, aby zapomnieć”. „Alkohol jest dla mnie ucieczką od 

wszystkiego”. W jednej z piosenek słyszy się: „Kij baseballowy rozwiązuje każdy problem”. Jak wynika z 

wypowiedzi młodzieży, uciekają od czegoś po coś.  

 Jest to ucieczka od rzeczywistości, a zatem zamknięcia przed sobą autentycznej drogi rozwoju, 

polegającej na zwiększeniu umiejętności radzenia sobie w życiu z sobą samym i w kontaktach z innymi 

ludźmi po życie satysfakcjonujące ich. I tu tkwi pułapka, pułapka złudnej satysfakcji, złudnego szczęścia.  

 Substancje psychoaktywne poprzez swoją „atrakcyjność” emocjonalną /posiadają one władzę, której 

nie ma człowiek/ potrafią szybko i łatwo zmieniać ludzkie emocje. Nie są one jednak ostateczną 
rzeczywistością. Nie wskazują na same siebie, lecz są informacją o tym, co dzieje się w życiu samego 

człowieka. Najbardziej groźne są braki tkwiące w człowieku. Im więcej „braków w człowieku, im więcej 

bolesnych przeżyć, bolesnych stanów emocjonalnych” tym większa pokusa, by poprzez użycie substancji 

psychoaktywnych „poprawić sobie nastrój”.  

 Młodzież jest świadoma tego, że używanie substancji psychoaktywnych psuje przyjaźń, niszczy 

miłość, zagraża młodości, kradnie wolność, ogranicza ich w dokonywaniu właściwych wyborów.  

A mimo tej świadomości coraz gorzej radzą sobie z życiem, coraz bardziej popadają w niewolę alkoholu, 

narkotyków, Internetu, itp. a przecież każdy chce być wolny, bo wolność to jedna z wartości ważnych w życiu 

każdego z nas.  



  
 Młodzi ludzi wysyłają swoim postępowaniem nam dorosłym sygnały z prośbą o pomoc. To osoby 

chronią osoby. Najlepszą formą profilaktyki uzależnień jest wychowanie. Dlatego nieoceniona jest rola 

rodzica. To właśnie przede wszystkim do rodzica wraca to co sam rozdaje. Siła w jedności, tych wszystkich, 

którzy chcą, mogą, mają i wywierają wpływ na odpowiedzialne wychowanie do trzeźwości, trzeźwości serca i 

rozumu.  

 Czas zdać sobie sprawę ze swojej siły i mocy. Pomagając młodym osiągamy najważniejsze: dominację 

tego co dobre nad tym co złe i iluzoryczne. Dzisiejsze nawyki mogą zmienić się pod wpływem jutrzejszych 

zdarzeń.  

 
       Z wiarą w potencjał duchowy i emocjonalny młodzieży 

 

         Pedagog szkolny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

  

 Od początku roku szkolnego przy naszej parafii funkcjonuje kółko matematyczno - przyrodnicze dla 

dzieci w wieku szkolnym. Ideą, która przyświecała temu przedsięwzięciu była chęć pokazania i wyjaśnienia 

dzieciom ciekawych zjawisk, które są częścią naszego codziennego życia.  

 W krótkim okresie działania wydarzyło Się już bardzo wiele: były m.in. pękające balony, pędzące 

rakiety, poduszkowiec, gotowanie wody w papierowym pojemniku, zabawy wahadłem, latający balon na 

ogrzane powietrze, lewitujące piłeczki a także zagadki i konkursy matematyczne z nagrodami.  

 Na zajęciach można samemu wszystkiego dotknąć i spróbować, a następnie wszystkie doświadczenia 
każdy może sobie powtórzyć w domu, ponieważ do ich przeprowadzenia nie jest wymagany żaden drogi ani 

profesjonalny sprzęt.  

 Kółko odbywa się w wybrane niedziele po Mszy świętej dla dzieci o godzinie 12:00 w kawiarence.  

  

  Zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą miło spędzić niedzielne popołudnie a przy okazji 

poznać i zadziwić się otaczającym nas światem.  

 

        Małgorzata i Zbigniew Trznadel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦   W każdą ŚRODĘ o godz. 20:00 serdecznie zapraszamy studentów na        
  wieczorną Mszę Świętą, wejście od zakrystii (po Mszy św. cotygodniowe 
  spotkanie formacyjne Duszpasterstwa Akademickiego) 

 
♦   CZWARTEK godz. 20:00 - 21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu,          

  prowadzona przez studentów. Jest możliwość korzystania z Sakramentu Po   
  kuty i Pojednania 

 
•   SOBOTA, 05.03 - zapraszamy na zabawę ostatkową przy góralskich rytmach,  
        Zagra dla nas kapela góralska k/Zakopanego z Olczy 
        ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, zapisy w zakrystii 
 
•   5 - 26 SIERPIEŃ - ŚWIATOWE Dni Młodzieży - trasa objazdowa po          

                 Sanktuariach Maryjnych Europy 
 
♦   SPOTKANIA 
 
   »SINGLE - w każdą ŚRODĘ, godz. 19:15 
   »STUDENCI - w każdą ŚRODĘ, godz. 20:30 
   »MŁODE MAŁŻEŃSTWA - 2 i 4 NIEDZIELA, godz. 16:00 
   »MAŁŻEŃSTWA ze STAŻEM - w każdy PONIEDZIAŁEK,             
           godz. 19:15  
 

   
 

Wszystkie spotkania odbywają się w Domu Katechetycznym 
Serdecznie zapraszamy 
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